Referat fra styregruppemøde torsdag den 3. september 2020
Mødet blev afholdt som et videomøde i Danske Regioner.
Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand, regionsdirektør i Region Nordjylland, Knut BorchJohnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO’s bestyrelse,
Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune, Kurt Espersen, koncerndirektør i Region
Syddanmark, Trine Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse og Lise Dyhr, medlem af DSAM’s
bestyrelse (med fra kl. 18.00).
Sekretariatet: Rikke Verner Agergaard, programchef i KiAP, Thomas Bo Nielsen, souschef i KiAP,
Kirsten Gregens Dalsjö, chefkonsulent i PLO, Peter Christian Madsen, konsulent i Danske
Regioner, Christian Hollemann Pedersen, chefkonsulent i KiAP, Flemming Bro lægefaglig
konsulent i KiAP og Birgitte Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af halvårsrapport for KiAP 1. halvår 2020
Styregruppen spurgte til, hvordan KiAP’s besøg rundt i de regionale kvalitetsenheder var gået og
om sekretariatet havde tilbagemeldinger fra de regionale kvalitetsenheder om deres oplevelse af
status på klyngearbejdet under COVID-19. Sekretariatet oplyste, at der er møde i den regionale
koordinationsgruppe den 8. september, hvor emnet og mulige fælles indsatser vil blive drøftet.
I forhold til KiAP’s forbrug det første halve år af 2020, der i rapporten estimeres til 51 % af årets
budget, blev der spurgt ind til, hvad der vil ske, hvis forbruget i 2020 overstiger det vedtagne
budget. Hertil kunne sekretariatet oplyse, at de forventede indtægter i KiAP i 2020 overstiger de
budgetterede udgifter med ca. 1,5 mio. kr., der således kan anvendes som en buffer i fald, der
sker en overskridelse af budgettet.
Styregruppen godkendte med disse bemærkninger halvårsrapporten med henblik på
fremlæggelse for bestyrelsen.
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3. Aktuel status på klyngearbejdet
Styregruppen drøftede den aktuelle status på klyngearbejdet i lyset af
COVID-19-pandemien i Danmark, hvor flere klynger føler sig utrygge ved at mødes og
efterspørger retningslinjer. Der var enighed om, at man må forsøge at finde en balance i
forhold til, at klyngerne naturligt er bekymrede for at mødes, men samtidigt er med til at
understøtte, at kvalitetsarbejdet fortsætter i klyngerne.
Der var dels forslag om at drøfte mulige initiativer fx fælles udmeldinger med gode råd til
mødeafholdelse i samarbejde med de regionale kvalitetsenheder, og dels opfordre klyngerne til
at dele sig op i mindre grupper, der i så fald kan mødes fysisk.
Styregruppen var enig om, at KiAP fremadrettet i udarbejdelsen af klyngepakker har fokus på at
tilpasse pakkerne, så de også kan bruges virtuelt. Derudover, at KiAP udarbejder et par pakker,
der konkret egner sig til virtuelle møder, og som bygger på dataformularen (den nye
funktionalitet, der er under udvikling, og som bl.a. gør det let at genere spørgeskemaer). Emner,
KiAP foreslår for disse pakker, er ”urinvejsinfektion diagnostik” og ”organisering af COVID-19 i
klinikken”.

4. Drøftelse af status for datakilder
Styregruppen blev indledningsvist præsenteret for en gennemgang af status for KiAP’s arbejde
med at give klyngerne et datagrundlag at drive kvalitetsarbejdet ud fra, herunder at det nu
forlyder fra Sundhedsdatastyrelsen at færdiggørelsen af Ordiprax+ intensiveres.
PLO ønsker at afvente, om en ny overenskomst indeholder løsninger til en standardiseret og
struktureret adgang for de praktiserende læger og klyngerne til egne journaldata, før KiAP’s
adgang til sådanne data bliver besluttet.
Styregruppen var enig i, at det er en god idé at samarbejde med de regionale kvalitetsenheder
om at lave datatræk til klyngerne, mens vi venter på flere nationale løsninger.

5. Resultat af afdækning af datakilder på det kommunale område
Styregruppen tog orienteringen om det foreløbige resultat af afdækningen af datakilder på det
kommunale område til efterretning. Gruppen drøftede mulige opfølgende tiltag og var enig om,
at sekretariatet på næste møde i styregruppen præsenterer en nærmere plan for, hvordan der
kan udarbejdes kommunale klyngepakker for følgende fire prioriterede emner: FMK, attester,
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henvisning til forebyggelsestilbud samt kommunale akutfunktioner, herunder en vurdering af
behovet for ressourcer hertil. I forhold til førstnævnte pointerede PLO, at en sådan ikke alene
skulle omhandle graden af ajourføring af FMK men også omfatte strukturerne omkring, hvordan
FMK anvendes i samarbejdet mellem almen praksis og kommunen.
Styregruppen drøftede også om psykisk sårbarhed kunne blive en af de første prioriterede
emner, men blev enige om at datagrundlaget herfor ikke er til stede for nuværende.
Oversigten over mulige emner (i bilag) skal på næste møde desuden tilpasses, således at
styregruppen har mulighed for at fortage en prioritering af, hvilke emner, det er relevante og
mulige at lave pakker for, herunder forslag til eventuelt at brede emnerne mere ud, så pakkerne
får så stor tyngde som muligt.
Planen skal desuden indeholde en skitse for en eller flere klyngepakker.
Styregruppen var enig i vigtigheden af sideløbende også at se på igangsættelse af de øvrige
oplistede mulige opfølgende tiltag i dagsordenspunktet.

6. Orientering om status for det virtuelle arrangement
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

7.Orientering om kalender på kiap.dk
Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

8. Næste møde
Styregruppen ønskede på dette sidste møde en afrundende drøftelse af styregruppens arbejde
efterfulgt af en middag.

9. Eventuelt
Programchefen orienterede om ansættelse af Claus Christoffersen som kommunikationsrådgiver
frem til 31. august 2021 som led i det kommunikationsprojekt, bestyrelsen godkendte i august.
Claus har en fortid som kommunikationschef i Danske Regioner og PLO samt
Ergoterapeutforeningen.
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Der blev desuden orienteret om, at KiAP er i færd med at kontakte de seks personer, der havde
tilmeldt sig det nu aflyste introkursus for klyngekoordinatorer i regi af PLO-E for at høre, om der
er interesse for, at KiAP laver et mindre introarrangement for disse nye
koordinatorer/bestyrelsesmedlemmer.
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